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Vreedzame school blok 2: We lossen conflicten zelf op.
Wij zijn gestart met de lessen uit Blok 2: ‘We lossen conflicten zelf op’.
Het doel van de lessen in dit blok is de kinderen leren om op een positieve
manier met conflicten om te gaan.
De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen een conflict en een
ruzie. Een conflict is een verschil van mening; je wilt bijvoorbeeld allebei iets
anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je
allebei tevreden over bent. Je zoekt naar een win-win oplossing. Conflicten
horen bij het leven. Wanneer een conflict met geweld gepaard gaat, spreken
we van ruzie.
We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict.
Of je loopt weg, en je zegt niet wat je er van vindt.
Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig.
Of je staat stevig, je komt voor jezelf op en houdt rekening met de ander: je zoekt naar een win-win
oplossing.
In groep 1 en 2 leren we de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET
OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT
HET UIT.
In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en
kritiek omgaat.

Kalender
Week van 2 – 6 november
Maandag
2 nov.
Dinsdag
3 nov.
AJK
Kinderen 12.15 vrij
Woensdag
4 nov.
Donderdag
5 nov.
Vrijdag
6 nov.
Alle kleuters vrij

Week van 9 – 13 november
Maandag
9 nov.
Dinsdag
10 nov.
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
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11 nov.
12 nov.
13 nov.

Herzien protocol basisonderwijs 20 oktober 2020
In de herfstvakantie is het protocol voor het basisonderwijs bijgesteld. Op hoofdlijnen zijn er geen
veranderingen. De kinderen komen allemaal naar school en we blijven met elkaar alle maatregelen
hanteren, die er nodig zijn voor de gezondheid van de kinderen, ouders en teamleden. Er zijn wel
een paar aanpassingen en andere zaken die we graag nog even bij jullie onder de aandacht
brengen:




Begeleiders, ondersteuners en stagiaires zijn onder duidelijke voorwaarden op school
aanwezig.
Alle gesprekken, dus ook oudergesprekken voeren we in principe via TEAMS.
Indien kinderen preventief thuis zijn, of een gezinslid een positieve corona-uitslag heeft
gekregen, is het belangrijk dat de ouders de leerkracht hierover met een Parro-bericht
informeren.
Om de contactmomenten te beperken, is er op dit moment geen ouderhulp in de school.


En ….
 Als de situatie blijft zoals hij nu is, kan de sint onze school bezoeken op 4 december. We
duimen samen met jullie en de kinderen dat dit zo blijft !

Voor kinderen die het even moeilijk hebben in de thuissituatie
We vinden het allemaal belangrijk dat kinderen in een warm gezin opgroeien.
Maar soms lukt dat even niet. Voor kinderen die het thuis even niet fijn
hebben zijn er in onze gemeente verschillende mogelijkheden. Ouders kunnen
bijvoorbeeld een beroep doen op Gezinnen voor elkaar. Maar ook pleegzorg is
in erg moeilijke situaties een optie.
Pleegzorg
Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen gezin wonen. Of niet alle dagen in de
week of in de maand. Dan is het fijn als een kind terecht kan in een ander gezin. In een pleeggezin. Meer
informatie over pleegzorg staat op www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl.
Pleegzorg iets voor u?
Wist u dat er in onze regio een tekort is aan pleeggezinnen? Er is nu veel vraag naar gezinnen die pleegzorg
in deeltijd willen bieden: een paar dagen in de week of in de vakanties. Op www.pleegzorgrijkvannijmegen.nl
vindt u heel veel informatie, onder andere over de verschillende vormen van pleegzorg. Maar ook verhalen
van pleegouders in de regio. Je kunt ook zien welke kinderen er bij jou in de buurt nog op zoek zijn naar een
plek. De gegevens van de kinderen zijn natuurlijk anoniem.
Gezinnen voor elkaar
Bij Gezinnen voor elkaar worden gezinnen die wat ondersteuning kunnen gebruiken (vraaggezinnen)
gekoppeld aan gezinnen (steungezinnen) die praktische en laagdrempelige ondersteuning bieden. Zo krijgen
kinderen wat extra aandacht en worden ouders even ontlast. De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit
de kinderen naar zwemles of sport brengen, ze af en toe een middag, avond of weekend opvangen of een
rustige huiswerkplek bieden. Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking kun u contact
opnemen met Josien Warris. U kunt haar bereiken via 06-39114134 of via de mail:
steungezinnen@meervoormekaar.nl.
Van 28 oktober t/m 4 november is het de landelijk week van de pleegzorg. In deze week is er
extra aandacht voor pleegouders.
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